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Elutazott Ogyesszába a szocialista brigádok 

megyei versenyének első helyezettje 

(Llebmann Béla felv.) 
A brigád tagjai hozzátartozóiknak, Ismerőseiknek integetnek az indulás pillanatában 

Pénteken este indult el 
Ogyesszába az idei harmadik 
szegedi turistacsoport A 
csoporttal utazott a Példaké-
peink a Szovjetunió kommu-
nista brigádjai címmel kez-
deményezett megyei szocia-
lista brigádverseny idei győz-
tese: A Szegedi Pályafenn-
tartási Főnökség makói 
üzemegységének József Attila 
brigádja is. 

Mint ismeretes, a szocia-
lista brigádok versenyét 
másfél évvel ezelőtt kezde-
ményezte a Szakszervezetek 
Csongrád megyei Tanácsa és 
a Magyar Szovjet Baráti 
Társaság megyei elnöksége. 
A legszebb eredményt elért 
brigádokat díjazták. Első díj 
volt egy közös utazás a 
Szovjetunióba, a második 
kéthetes SZOT jutalomüdü-
lés, a harmadik egy évadra 
szóló színházi bérlet. A ver-
seny értékeléséről lapunk 

hasábjain is beszámoltunk. 
Első lett a szegedi pálya-
fenntartási főnökség makói 
József Attila szocialista bri-
gádja, második az Üjszegedi 
Kender- Lenszövő Vállalat 
Kállai Éva, s a Dáv Lu-
mumba brigádja, harmadik 
pedig a Magyar—Udmurt 
Barátság brigádja a Szegedi 
Ecsetgyárból. 

Az első helyezést nyert 
szocialista brigád az utóbbi 
hónapokban is szép eredmé-
nyeket ért eL Ma már mun-
katársaikkal együtt a szocia-
lista pályafenntartási szakasz 
címért küzdenek. 

A Szovjetunió kommunista 
brigádjainak példáját követ-
ve érték el szép sikereiket a 
makói és a szegedi szocialis-
ta brigádok. Valamennyien 
sokat olvastak már a kom-
munista brigádokról, most a 
makóiak arra számítanak, 
hogy a jutalomét alkalmával 

személyesen is megismerked-
hetnek szovjet kommunista 
brigádokkaL szovjet embe-
rekke L. 

A szegedi pályaudvaron a 
Szakszervezetek Megyei Ta-
nácsa. a Vasutas Dolgozók 
Szakszervezete megyei bizott-
sága és a Magyar Szovjet 
Baráti Társaság megyei el-
nökségének képviselői bú-
csúztatták a Szovjetunióba 
induló József Attila szocia-
lista brigádot. 

A csoporttal együtt utazott 
a Szegedi Jutaárugyár négy 
dolgozója is. Vezetőjük Ökrös 
Istvánné, a vállalat Vosztok 
—3, szocialista brigádjának 
vepetője. A jutagyáriak részt 
vesznek testvér üzemük az 
ogyesszai jutagyár fennállása 
75. évfordulója alkalmából 
rendezett ünepségen. Tolmá-
csolják a szegedi dolgozók 
üdvözletét és átadják aján-
dékaikat. 

Évekre előre gondolni 
Irta: Siklós János, ax MSZMP Csongrád megyei bizottságának 

titkára 

Tovább javult a szegedi üzemek 
termelésének önköltsége 

Az idei év első felében 
általában tovább javult a 
szegedi üzemek termelékeny-
ségének önköltsége. A köny-
nyűiparban már 1959-től 
kezdve megfigyelhető, hogy 
a vállalatok mind gazdasá-
gosabban dolgoznak. Ennek 
oka a termelt áruk értéké-
nek növekedésével, másrészt 
költségmegtakarítássaL vagy 
pedig a gyártmányösszetétel 
kedvező változásával kap-
csolatos. A gyártmányössze-
tétel éves tervhez viszonyít-
va sokszor annyira megvál-
tozik, hogy leronthatja a 
munka-tervszerűséget. Igy 
például a Szegedi Bútor-
gyár 1962 első félévi tervé-
hez viszonyítva mindössze 
9 százalékos tervszerűséggel 
dolgozott, igaz, hogy az ope-
ratív terv szerint pontosan 
a meghatározott munkát 
végezte el. r 

A vállalatok többsége már 
tavaly és az idén is ön-
költségcsökkentési tervet 
készített. 

De ezeket nem bontották 
negyedéves részekre, ami 
akadályozta népszerűsítésü-
ket és értékelésüket. A tel-
jes költségszint csökkentése 
mellett jelentős az anyag-
és a bérhányad csökkenése 
is, illetve a költségszintja-
vulás elsősorban ezeknél 
mutatkozik meg. A bérhá-
nyad alakulása azonban se-
hol sem ment a dolgozók 
átlagkeresetének rovására, 

a keresetek évről évre 
emelkednek. 

Az élelmiszeripari vállala-
tok általában azonos terme-
lési költséggel dolgoznak 
már évek óta, azonban a 
Paprikafeldolgozó Vállalat-
nál a termékösszetétel, a 
szalámigyárnál pedig a he-
lyettesítő anyagok felhasz-
nálása következtében javu-
lás mutatkozott. 

A paprikafeldolgozónál a 
minőségi munka is kedve-
zően befolyásolta a költ-
szint csökkenését 

A múlt évekhez viszonyítva 
az élelmiszeripari üzemek 
közül Szegeden egyedül a 
konzervgyárnál dolgoznak 
nagyobb költségszinttel. En-
nek oka a feldolgozott alap-
anyagok árának, s ezáltal a 
termelési költségek növeke-
dése. 

A termelési költségek csök-
kentésére a vállalatok ön-
költségi tervet készítettek, 
melyeket a műszaki intéz-
kedési tervvel egyidőben 
egyes helyeken félévenként, 
másutt évenként értékelnek 
és az eredményeket ismer-

tetik a dolgozókkal a ter-
melési értekezleteken. 

Az élelmiszeripari vállala-
tok gazdálkodása általá-
ban kielégítő. 

A nyereség a termelési költ-
ségek alakulásával összefüg-
gésben jelentkezik. Egyes 
vállalatoknál, mint a sza-
lámigyár, vagy a paprika-
feldolgozó a leltári többle-
tek is növelik a nyeresé-
get. Ez a jelenség arra en-
ged következtetni, hogy a 
kihozatali normák elévültek, 
időszerűvé vált felülvizsgá-
latuk. 

A pártélet eseményeiből 
A VIII. pártkongresszus 

tiszteletére indított munka-
verseny igen nagy lendüle-
tet adott a vasúti szolgálati 
helyek dolgozóinak — álla-
pította meg a szegedi vasút-
üzemi pártbizottság. A párt-
tagok jó példát mutatnak a 
munkában, aminek hatása 
valamennyi területen meg-
mutatkozik. Az általános 
munkakedvet azonban féke-
zik egyes megoldatlan prob-
lémák. A Tisza-pályaudvar 
áruforgalma például rendkí-
vül megnövekedett, ugyan-
akkor a raktárterülete és 
egyéb technikai színvonala 
négy-öt év alatt úgyszólván 
semmit nem fejlődött. 

Nem eléggé eredményesek 
a termelési tanácskozások a 
Csongrád Megyei Építőipari 
Vállalatnál. Ennek egyik 
oka, hogy a dolgozók zöme 
vidékről jár be a munka-
helyre, hazatérésük tehát a 
közlekedési eszközökhöz kö-
tött. Ez azt jelenti, hogy a 
termelési tanácskozásra nem 
szívesen maradnak bent, 
mert későn jutnak haza csa-
ládjuk körébe. Megállapítot-
ta azonban a vállalat pártbi-
zottsága, hogy ez csak egyik 
oka a termelési tanácskozá-

sok sikertelenségének. A 
másik az, hogy a szakszerve-
zetben igen gyenge a mű-
helybizottságok előkészítő 
munkája. A bizalmiak nem 
mozgósítanak a fontos ter-
melési megbeszélésekre, 
munkájuk inkább csak bé-
lyegeladásra és tagszervezés-
re korlátozódik. Ezért van 
az, hogy a termelési értekez-
leteken a munkások egy ré-
sze nem annyira a komo-
lyabb gazdasági kérdéseket 
teszi szóvá, hanem inkább a 
szociális juttatásokat. * 

Az újszegedi párt-alapszer-
vezet képviselői meglátogat-
ták a Rózsa Ferenc Termelő-
szövetkezetet. Megállapítot-
ták, hogy a szövetkezeti 
gazdák idén sokkal nagyobb 
kedvvel dolgoznak a közös 
birtokon, mint korábban 
bármikor. Elhatározták, hogy 
a gyorsabb előrehaladás, az 
igazi szocialista nagyüzemi 
gazdálkodás mielőbbi meg-
teremtése céljából egyesül-
nek a Haladás Termelőszö-
vetkezettel. Augusztus ele-
jén már tárgyaltak is a két 
tsz egyesítéséről és megtet-
ték a kezdeti lépéseket. Ter-
vük az, hogy január elsejé-
től együttes erővel dolgoz-
nak majd tovább. 

SZEPTEMBER elején kezdődik a be-
számolás a párt-alapszervezetek-
ben, megválasztják a küldötteket 

a pártértekezletekre, s végül a megyei 
pártértekezlet a VIII. pártkongresszus 
küldötteit választja meg titkos szavazas-
sál, hogy a legalkalmasabbak képviseljek 
megyénk tizennyolcezer kommunistáját a 
kongresszuson. 

A küldöttek megválasztása a taggyűlé-
sek és a pártértekezletek munkájának 
kisebbik jelentőségű feladatai közé tar-
tozik. A pártértekezletek központi fel-
adata: megvitatni és elhatározni, hogy 
milyen eszközök, módszerek alkalmazásá-
val lehet meggyorsítani a pártértekezlet 
területén a szocialista építést! 

Megyénkben is ez a legfontosabb fel-
adat. Most már nem általában a szocia-
lizmus építésének meggyorsításáról van 
szó, hanem az adott területen: mit kell 
tennünk az iparban, helyi iparban, hogy 
négy év alatt eljussunk a kívánt ered-
ményhez. Mi a teendő a mezőgazdaság-
ban: az állattenyésztésben, a takarmány-
bázis megteremtésében, a gabonatermesz-
tésben, a szőlő- és gyümölcskultúra fej-
lesztésében stb. Tehát nem általában, ha-
n e m egészen szakszerűen és konkrétan. 
Ugyanezt mondhatjuk el kulturális és tu-
dományos életünkről is. Meddig akarunk 
eljutni a következő években a két egye-
temen a tudományos szint javításában, 
a kutatómunkák eredményességében, ho-
gyan javíthatnánk a Szegedi Nemzeti 
Színház munkáját, milyen elgondolások 
szerint alakuljanak a Szegedi Szabadtéri 
Játékok, három-négy év alatt milyen 
szintre emelhetjük a falu műveltségbeli 
állapotát stb. 

Mind-mind konkrét kérdés, melyre a 
párttaggyúléseknek, pártértekezleteknek 
kell választ adniok, a maguk területén. 
Konstruktív választ, mely imponál a 
dolgozó embereknek, s ezért szívvel-
lélekkel részt vesznek az elképzelések 
megvalósításában. 

Kü l d ö t t v á l a s z t ó taggyűléseink, 
pártértekezleteink — többek kö-
zött — ebben különböznek a ko-

rábbi évek rendezvényeitőL Most már a 
szocializmus gyorsított ütemű megvalósí-
tásának üzemi, termelőszövetkezeti, vo-
natkozásai szerepelnek napirenden. Az 
életnek ez a szigorú követelménye nem 
könnyen elintézhető feladatok tömegét 
dobta asztalra. Ilyenkor legcélszerűbb a 
feladatok kimunkálásába minél több em-
bert bevonni, s minél több szakembert, 
hogy okos, reális és célravezető javasla-
tok kerüljenek a küldöttválasztó taggyű-
lések és a pártértekezletek elé. De azért 
is szükséges a beszámolók elkészítésébe 
minél több értelmes, segítő szándékú em-
bert bevonni, hogy ne csak a pártveze-
tőség, ne csak a pártbizottság érezze ma-
gáénak az előterjesztett javaslatokat S 
ezzel párhuzamosan: a taggyűléseken, 
pártértekezleten érdemben vitassák meg 
az elképzeléseket, hogy a résztvevőkben 
ne maradjon semmilyen kérdésben két-
ség, bizonytalanság... s ők valamennyien 
egy nyelvű, egy akaratú harcosok legye-
nek a végrehajtásban. 

Ma l e g t i s z t á b b a n az az ember 
érti a párt politikáját, aki tudja, 
hogy az érdemi munka, az értékes 

tettek jelentik a párt hűségét, a nép sze-
retetét, a legőszintébb nemzeti érzés meg-
nyilvánulását. Hiszen mi a szocialista tá-
borban küzdünk a kapitalizmussal foly-
tatott békés verseny világfrontján, s ne-
künk is megvan a szerepünk abban, hogy 
magasabbra jussunk az egy főre eső ter-
melékenységben, „az egy főre eső jólét-
ben", mint a közép- és nyugat-európai tő-
kés államokban élő népek. Ez a békés 
verseny jelenti a szocialista tábor tevé-
kenységének fővonalát. Többet adni a 
dolgozó embernek, mint amennyit a több 
évszázados kapitalizmus ad. 

Nem kergethetünk természetesen illú-
ziókat, s irreális megnyilatkozások nem 
használnak senkinek sem. Legkevésbé 
nekünk. Senkisem képzeli, hogy jövőre 
elhagyjuk a dán mezőgazdaságot az egy 
főre eső tej, hús, tojás termesztésében, 
vagy elhagyjuk Angliát az ipari termelés 
egy főre eső értékében. Ezt soha senki 
nem állította, mert így badarságnak tű-
nik létkérdésünket jelentő mozgalmunk. 
De a cél végső fokon ez. 

Mi is nagyon mélyről jöttünk. Iparunk 
és mezőgazdaságunk korszerűsítésének 
még csak az elején tartunk. S a nyugati 
világ ipara és mezőgazdasága sem állt 
meg a második világháború után: produ-
kált technikában, tudományban, s a ter-
melés mennyiségében is. S nekünk kétsze-
rezett erővel és akarattal kell a termelés-
hez nyúlni. Minden fokon. 

EZT k í v á n j a belső helyzetünk is. 
Nálunk kiegyensúlyozott, normális 
életviszonyok között végzik mun-

kájukat a dolgozó tömegek. Sokkal szeb-
ben, gazdagabban élünk, mint történel-
münk során bármikor. Tömegméretekben 
egészségesebb a táplálkozás, ruházkodás, 
kulturálódási lehetőség... s a lakásviszo-
nyok is javultak. Ezt most már ellensé-
geink is — bár fanyalogva, de — elisme-
rik. Sokkal többre van szükség, mert még 
jobban kell élnie népünknek, lényegesen 

jobban. Ezt viszont csakis saját munkánk-
kal tudjuk megteremteni. Mi nem mehe-
tünk — évről évre — a Szovjetunióhoz 
égnek tartott tenyérrel, hogy elfogyott a 
gabonánk, most meg & takarmányunk, 

vagy a kukoricánk... mert egyszer majd 
megkérdezik — jogosan —, hogy „nem 
tudnak eleget termelni?" 

Bizony, az egészségesen növekvő belső 
igényeket jobb, korszerűbb termeléssel 
tudjuk kielégíteni. S párttaggyűlésein-

ken, pártértekezleteinken ennek a „ho-
gyanjai", „mikéntjei" jelentik a munka 
lényegét. Ez a vezérgondolat, mert ezt 
kívánja az élet. Így már világosabban lát-
ható, hogy miért hangoztatjuk a konkrét, 
kézzel fogható javaslatok, szakszerű el-
gondolások szükségességét. Politikai tevé-
kenységünknek most ez a központi kér-
dése. 

A k ö z e l m ú l t b a n párttaggyűlé-
seink megvitatták a munkásosztály 
szövetségi politikáját. Helyenként 

úgy tűnt, mintha ez öncélúan — az élet 
követelményeitől elvontan — történt vol-
na. Lehetséges, hogy helyenként így fes-
tett, de célját elérte ez a vita. Mert a szo-
cializmus felépítéséhez minden munkás-
kézre, gondolkodó emberre szükség van. 
Mint ahogyan eddig sem csak a kommu-
nisták munkálkodtak a szocializmus alap-
jainak megteremtésében. Ezután viszont 
még sokkal több emberre, nagyobb tár-
sadalmi és politikai bázisra van szüksége 
a szocializmusnak. Fölszabadult, dolgozni 
és alkotni kívánó emberek milliói lendít-
hetik előre hazánk ügyét. Ehhez olyan 
társadalmi és politikai légkört kell meg-
teremtenünk, melyben fesztelenül, tar-
tózkodás nélkül élnek és alkotnak embe-
rek. S ez sem azért történik így, mert 
„valakik" akarják, hanem az élet meg-
teremtette azokat a feltételeket, lehetősé-
geket, amelyek alapján nem lehet és nem 
szabad másként csinálni, mint úgy, hogy 
minél több ember álljon hittel, meggyő-
ződéssel a szocializmus eszméje mellett, 
segítsen a megvalósításában. 

Végtére is kivel folytatnánk mi •ellen-
zéki* politikát? Hiszen a munkásosztály van 
hatalmon, politikájában, gazdasági építő-
munkájában, a szövetkezeti parasztsággal 
kialakított szilárd szövetsége, bázisa a mi 
társadalmunknak. De ez a szövetség igény-
li, létfontosságúan igényli, hogy a társa-
dalom egyéb rétegeit is építőmunkánk 
mellé állítsuk. Akik nem értik meg a 
munkásosztály szöveteégi politikájának 
szükségességét, azok akarva, akaratlanul 
lemondanak a kibontakozó szocialista épí-
tés tömegbázisáról: százezrek alkotókész-
ségéről, támogatásáról. 

m j e m é r t i k M E G -balról* mertmeg-
kövesedett szokások, betanult, de 
idejét műit formulák kötik őket. 

Ezek az elvtársak hisznek a szocializmus-
ban, szívüket ennek az eszmének a sze-
retete tölti el melegséggel, elszánt harcos-
sággaL áldozatkészséggel, de higgyék eL 
hogy most már — s már régen — milliók 
jutottak el ebben a hazában az új társa-
dalmi rend igenléséig, s építésének őszinte 
segítéséig. 

Azok, akik •jobbról* nyújtják be igényü-
ket, azt hiszik, hogy valamiféle »liberális« 
áramlat kapott lábra és most lehet jelent-
kezni indokolatlan igényekkel, vélt sérel-
mekkel és •rehabilitációs* kívánságokkaL 
Esetleg pozíció lehetőségének a gondolatá-
val kopogtatnak párt- és tanácsi irodákon. 
Tévednek, ha ravasz számításból jelent-
keznek. Az indokolatlan *igényeket* nem 
áll módjában kielégíteni a munkás-paraszt 
hatalomnak. 

Mindkét póluson jelentkeznek esetek, de 
ezek nem változtatják meg azt az álláspon-
tot, hogy a munkásosztály csak széleskörű 
társadalmi szövetségben képes a szocia-
lizmus teljes megvalósítására hazánkban. 

Am i ó t a i s m e r e t e s s é v A l t , hogy 
pártunk összehívta a VIII. kongresz-
szust, érezhető és tapasztalható ér-

deklődés nyilvánul meg városainkban, köz-
ségeinkben, s az egész országban. S ez az 
egészséges várakozás a kongresszus idő-
pontjának közeledtével növekszik, terebé-
lyesedik. Talán nem tűnik frázisnak, ha 
azt mondom, hogy a mi pártunk életében 
még egyetlen kongresszus előtti időszak-
ban sem volt ilyen nagy érdeklődés, mint 
most. Egyáltalán nem szándékozom a VII. 
kongresszus történelmi jelentőségű mun-
káját háttérbe szorítani, hiszen a VII. kong-
resszus ragyogóan alkalmazta a marxista 
—leninista elveket, s maradandó értékké 
vált pártunk és népünk történetében. De a 
sorra kerülő VIII. kongresszuson olyan 
kérdések kerülnek napirendre, melyeket 
a mi pártunk — érthető módon — még nem 
tárgyalt; a szocializmus teljes fölépítésé-
nek széleskörű és mindenirányú gyakorlati 
kérdéseit most érlelték meg a mögöttünk 
levő esztendők. 

S hogy eddig eljutottunk, elsősorban dol-
gozó népünk áldozatos, fáradságos és veri-
tékes munkája előtt hajtunk fejet. Kom-

munisták és pártonkívüliek 17 éves mun-
kájának eredményeit összegezhetjük ab-
ban az egy mondatban: hogy hazánkban 
megalapoztuk a szocializmust és most fel-
építjük, betetőzzük. 

De m o s t n e m rakjuk körül fejün-
ket a fényesség szép glóriájávab 
nem hozsannázunk magunknak, 

mint a korábbi esztendőkben volt szokás. 
Látjuk, hogy milyen nagy munka áll előt-
tünk, melynek elvégzése a mi generációnk 
feladata. 

Evekre előre gondolni: józanul, szaksze-

rűen elhatározni a tennivalókat, ez a leg-
fontosabb küldöttválasztó taggyűléseinken 
és pártértekezleteinken. 


